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Innkalling til møte for å konstituere vannområdeutvalg for Nea-Nidelva og Gaula
vannområder
Vannregionmyndigheten for Trøndelag kaller inn til møte for å konstituere vannområdene Gaula og
Nea-Nidelva onsdag 20. september fra 10.00 til senest kl. 14.00. Lunsj inngår.
Møtet finner sted på Statens Hus i Trondheim, møterom Orkdal.
Innkalte er VOU-representantene. Rådmannen og/eller administrative representanter for hver av
kommunene og Fylkesmannen inviteres til å delta (kopimottakere).
Saksliste for møtet:
Saksnr.
1/2017

Side

Valg av referent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Saker til ev?
Orienteringer
1. Kort presentasjon av deltakerne. Navn, tilknytning, forhold til vann
og vannforvaltning?
2. Hva er vannforskriften og hvorfor har vi den?
a. Kort om forskriften.
b. Kort om vannregionmyndigheten og vannregion Trøndelag.
c. Hva betyr «miljømål» for forvaltningen av vannet vårt?
3. Vannområde Gaula og Nea-Nidelva.
a. Kort om forarbeidet før konstitueringen.
b. Status for tilsetting av felles koordinator.
c. Plikter og oppgaver.
2/2017
Konstituering av vannområde Gaula.
1. Konstituering av leder.
3/2017
Konstituering av vannområde Nea-Nidelva.
1. Konstituering av leder.
4/2017
Eksempler på vannforvaltning etter vannforskriften. Hva skjer?
Orientering/ Videre samarbeid i vannområdene. Roller og organisering
diskusjon
1. VOU som politisk styringsgruppe/utvalg.
2. Iverksetting av regional plan for vannforvaltning og
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5/2016
6/2016

tiltaksprogrammet.
Tematisk innsats
Vannområdets plan for gjennomføring.
Lag en årlig møteplan.
Deltakelse i regionalt og lokalt planarbeid (årsskiftet).
Frem saker der vann berøres tydelig politisk. Miljømålet gjelder.
Skap resultater.
Finansieringskilder.

Ev.
Avslutning.

Bakgrunn:
Vannforskriften ble gjeldende i norsk forvaltning i 2007. Formålet med forskriften er å sikre en
helhetlig forvaltning og bruk av vann gjennom å involvere alle sektorer og interesser. Forskriften er
en bruksforskrift, ikke en verneforskrift. Kravet er at alt vann (!) skal ha minst god økologisk og
kjemisk tilstand. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet, det er kjernen i
vannforskriften.
Det fastsettes derfor mål som skal nås for alt vann, miljømål. Alle etater skal bidra til at miljømålet
nås innen fastsatte tidsfrister. Dette er minimumskrav til vannet omkring oss. Dette medfører behov
for samarbeid i nedslagsfelt. Gaula og Nea-Nidelva er to av 10 slike i Trøndelag.
Vi er med vannforskriften forpliktet til å sikre et rent og godt vannmiljø overalt, noe som gir store
muligheter til å utvikle og ivareta næringsliv, fritidsaktiviteter og opplevelser.
Dette kan illustreres med at det skal være mulig å drive en fabrikk ved vannet, og samtidig ta en
fisketur nedenfor. Ingen skal «bruke opp» vannet på vegne av andre. Derfor må vi både beskytte rent
vann, og sette inn miljøtiltak for å forbedre vann som er forurenset eller påvirket på annen måte. Det
er en stor oppgave som forutsetter samarbeid mellom myndigheter og interessenter for at vi skal
klare å ta vare på vannet som ressurs. Gjennom samarbeid skal vi nå målet om at alt vann skal ha god
tilstand.
For å lykkes med en helhetlig forvaltning av vannet i nedslagsfelt stilles det krav til organisering i
vannområder. Dette sikrer framdrift, kompetanseheving og lokal forankring, men også forenkling og
styrket kontakt med statlig etatsapparat, lokalt næringsliv og organisasjoner.

Kommunenes plikter (punktvis oversikt bakerst i innkallingen):
Kommunene er ikke tillagt ny myndighet etter vannforskriften.
Kommunal myndighet knyttet til f. eks. avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og
arealplanlegging skal ivareta vannforskriften. Forskriften berører i praksis alt arbeid og planlegging
som kommer i kontakt med vann, og er derfor krevende og omfattende å arbeide med.
Vannregionmyndigheten tilrår og støtter derfor lokal vannområdeorganisering for å møte oppgaven.
Vannforskriften medfører en rekke plikter. Samarbeid i vannområdene er en hensiktsmessig måte å
løse disse på. Samarbeid sikrer kompetanse som kommer hele vannområdet til gode, ressursbruken
blir mer effektiv, og dere sørger i tillegg for at dere oppfyller forpliktelsene deres og slipper å falle av
arbeidet i vannregionen. I tillegg forenkler samarbeid kontakten både med oss som
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vannregionmyndighet, men også med det statlige sektorapparatet som til dels har et omfattende
ansvar for påvirkninger og innsats i vannmiljøet. Her følger også et betydelig rom for politisk arbeid.
Vi vil vise til en rekke eksempler på at forskriften beveger seg fra papir til vann i økende grad
gjennom slike samarbeid. Slik får vi en faktisk virkning.

Organisering:
Følgende oppsett er basert på praksis i de øvrige vannområdene i Trøndelag.

Styringsgruppe:
Som utgangspunkt stiller vannregionmyndigheten krav om en politisk styringsgruppe for hvert
vannområde, der VOU-representantene vil være naturlige deltakere. Dette blir vannområdeutvalget
(VOU). Leder må konstitueres, og kan ev. representere VO i møter i vannregionutvalget.

Daglig drift/vertskommune:
Daglig drift av vannområdene Gaula og Nea-Nidelva vil skje ved at det ansettes en koordinator 100%
i Malvik kommune. Arbeidsgiveransvaret plasseres der, mens eierskapet til koodinatoren gjelder i
alle kommunene.
Utlysning av stillingen finner sted snarlig.
Det vil være nødvendig for koordinatoren å stille på møter i vannregionens regi.
Vannregionmyndigheten stiller med 250000 x 2 i årlig støtte til drift av stillingen. Resten finansieres
gjennom et spleiselag mellom kommunene (se tabell på side 5).
Mulige oppgaver for prosjektleder:
 Sørge for å få i gang en fungerende prosjektgruppe for vannområdet, eventuelt temagrupper
for ulike områder (se nedenfor).
 Ta initiativ til å utarbeide en helhetlig prosjektplan for vannområdet.
 Innkalle til møter i vannområdet
 Utarbeide forslag til medlemmer av lokal referansegruppe i vannområdet, samt holde
kontakt med disse.
 Søke om driftsmidler, prosjektmidler og overvåkningsmidler der dette er relevant.
 Holde kontakt med vannregionmyndigheten.
 Holde faglig kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
 Ha nødvendig kontakt med øvrige sektormyndigheter i Vannregionutvalget.
 Delta i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag
 Benytte seg av faglige verktøy som brukes i arbeidet, herunder vann-nett og vannmiljødatabasen.
 Sørge for at nødvendig informasjon legges ut på vannportalen.no, i samarbeid med
vannregionmyndigheten.
 Administrere overvåkningsprosjekter i vannområdet.
 Ta initiativ til strandrydding/bekkerydding e.l.
 Sørge for å knytte vannmiljøtiltak til folkehelsearbeid og nærmiljøtiltak.
 Pådriver for prosjekter og undervisningsopplegg i barnehager, skole, videregående skole.
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Drive informasjons- og medvirkningsarbeid (særlig mot landbruket?).
Etablere bekkelag, støtte elveeierlag o.l.
Være pådriver for samarbeidsprosjekter i vannområdet, herunder prosjekter relevante for
gjennomføring av regional vannforvaltningsplan 2016 – 2021.
Etc…

Prosjektgruppe:
I tillegg anbefales en prosjektgruppe der kommunene som inngår i vannområdet deltar
(randkommuner kan utelates). Dette blir vannområdets arbeidsutvalg, og vil ivareta arbeid etter
forskriften i samarbeid med koordinator og VOU (styringsgruppa).
Der bør minst en administrativ representant med tilknytning til vann delta.
Arbeidet berører plan, landbruk og kommunalteknikk, og på senere tidspunkt kan det bli aktuelt å
skille ut temagrupper fra prosjektgruppa. Aktuelle tema kan være f.eks. spredt avløp, sidevassdrag,
anadrom fisk, vannkraft, industri etc.

Referansegruppe:
Det skal i tillegg legges til rette for at lokale foreninger og rettighetshavere får bidra i forvaltningen av
alt vann i VO Nea-Nidelva og Gaula.
Vannforskriften krever etablering av referansegruppe(r) for å tilrettelegge for medvirkning og
oppmerksomhet. Denne saken anbefaler vi at VO arbeider med for å se etter best mulige lokale
løsninger, og bruk av eksisterende samarbeid.

Vannregionmyndigheten, Fylkesmannen og statlige etater:
Vannregionmyndigheten og Fylkesmannen vil løpende bidra og støtte opp under arbeidet, og bl.a.
sørge for støtte til miljøfaglige vurderinger, planarbeid og at deltakelse fra statlige etater kommer på
plass.

Forslag til helhetlige oppgaver for prosjektgruppa/vannområdet:











kartlegging og registrering av avløp i spredt bebyggelse
koordinert regelverkoppfølging
o tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg
o utbedring av utilstrekkelige renseanlegg
o sørge for tilstrekkelig med kantvegetasjon langs vassdrag
o sørge for at rundballer lagres på forsvarlig måte
o følge opp gjødselplaner
gjennomføre biotoptiltak for anadrom laksefisk
overvåke vassdrag
informasjonstiltak (f.eks. gjødsling, kantskog, spredning av fremmede arter etc.)
samarbeid med Sverige relevant for Nea-Nidelva vannområde(Länsstyrelsen skal rette seg
etter norske forvaltningsprinsipper når vannet renner fra Sverige til Norge)
bistand til kommunene i saksbehandling der vann berøres
ivaretakelse av plikter i samarbeid med VO
overvåkning med støtte av Fylkesmannen
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igangsetting av tiltak i VO, med involvering av aktuelle parter
deltakelse i regionale og nasjonale møter og konferanser
kommunikasjon med VRM og sektormyndigheter

Finansiering og budsjett:
Vannområde Nea-Nidelva og Gaula har kommunevis tatt en avklaring for inneværende år og fram til
og med 2020/2021 (se tabell nedenfor).
Vannregionmyndigheten har midler til tilskudd til drift av vannområdene, og kan bidra med inntil
NOK 250000 årlig per vannområde1. VO-organisering med ansatt koordinator forutsettes for tilskudd.
Fylkesmannen i tildeler midler til vannovervåkning i vannområdene i tråd med
overvåkningsprogrammet. Overvåkningsprogrammet for vannområdene skal følges opp.
Tabellen nedenfor viser sammendrag av prosess, med budsjett og finansiering for vannområdene
med utgangspunkt i vedtakene fra kommunene:

Malvik
(vertskommu
ne)
Tydal
Selbu
Klæbu
Trondheim

Holtålen
MidtreGauldal
Melhus
Skaun
Trondheim
Vannregionmyndigheten
(STFK)

1

Budsjett 2017

Budsjett 20182021

Egeninns
ats i tråd
med
forslag

Ja

Eksisterende
budsjett

Budsjett
2018/økonomi
plan 2018-2021

Ok

Ja

40000

40000

OK

Ja
Ja
Ja

40000
40000
40000

40000
40000
40000

Ok
Ok
Ok

Behandlet av

Vedtak om
deltakelse

Vertskommune
Malvik OK

Formannskap

6. juni

Formannskap/
Kommunestyre
Rådmann
Rådmann
Rådmann

22. juni (kstyre)
Ok
Ok
Ok

Formannskap

25. april

Ja

Tilleggsbevilgning

Formannskap

9. mai

Ja

<40000

Rådmann

Ok

Ja

40000

Kommunestyre/
Formannskap

6. juni

Ja

Tilleggsbevilgning

Rådmann

Ok

Ja

40000

Rådmann

Ok

Ja

250000 x 2

Årlig budsjett
og
økonomiplan
(t.o.m. 2020)
40000
(t.o.m. 2020)
40000
Årlig budsjett
og
økonomiplan
40000
250000 x 2
årlig

Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
-

Tilskudd kommer over statsbudsjettet. VRM tar forbehold om endringer.
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Med vennlig hilsen
Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver for vannregionmyndigheten i Trøndelag

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
Kopi:
Heidi Horndalen
Hilde Kirkvold
Stig Roald Amundsen
Ove Mogård
Kjetil Mjøsund
Roald Klausen
Carl-Jakob Midttun
Lars Slettom
Terje Nøst
Marius Jermstad
Steinar Elven
Knut Dukane
Signe Lise Skjerdal
Morten Bostad
Jan Henrik Dahl
Jan Yngvar Kiel
Gunn Heidi Jentoft
Iver Tanem

Tydal kommune
Tydal kommune
Selbu kommune
Selbu kommune
Klæbu kommune
Klæbu kommune
Malvik kommune
Malvik kommune
Trondheim kommune
Holtålen kommune
Holtålen kommune
Midtre Gauldal kommune
Midtre-Gauldal kommune
Melhus kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Skaun kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Rådmann
Miljøvernrådgiver
Rådmann
Leder plan og kommunalteknikk
Rådmann
Enhetsleder kommunalteknikk
Rådmann
Miljørådgiver
Naturforvalter
Rådmann
Plan- og miljøsjef
Rådmann
Rådgiver landbruk
Ass. rådmann
Miljørådgiver
Rådmann
Rådgiver kommunalteknikk
Miljøvernavdelingen

Terje Nøst
Stig Roald Amundsen
Steinar Elven
Signe Lise Skjerdal
Roald Klausen
Ove Mogård
Morten Bostad
Jan Henrik Dahl, Melhus kommune, Teknisk drift, Rådhusvn 2, 7224 MELHUS
Marius Jermstad
Lars Slettom
Knut Dukane
Kjetil Mjøsund
Jan Yngvar Kiel
Iver Tanem
Hilde Kirkvold
Heidi Horndalen
Gunn Heidi Jentoft
Carl-Jakob Midttun
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Mottakere:
VOU-representanter:
Ole Bjarne Østby
Ole Einar Aashaug
Jarle Martin Gundersen
Per Walseth

Tydal
Selbu
Klæbu
Malvik

Anne Kristine Misund

Trondheim

Åge Bergan
Svein Fløttum
Svein Hovin
Øystein Wiggen

Holtålen
Midtre-Gauldal
Melhus
Skaun

Ordfører (Sp)
Kommunestyre (Sp)
Varaordfører (Sp)
Kommunestyre (Pensjonistpartiet)
Leder kommunalteknikk, Trondheim
kommune
Vara, kommunestyret (Felleslista)
Vara, kommunestyret (Sp)
Kommunestyret (Ap)
Kommunestyret (Sp)

Tydal
Selbu
Klæbu
Malvik
Trondheim
Holtålen
Midtre-Gauldal
Melhus
Skaun

Kommunestyret (Ap/SV)
Kommunestyret (Ap)
Kulturrådet (SV)
Kommunestyret (Ap)
Miljøsjef, Trondheim kommune
Kontrollutvalget, vara (H)
Kommunestyret (Ap)
Kommunestyret (MDG)
Kommunestyret (Ap)

Vararepresentanter:
Lars Græsli
Marit O. Grøtte
Torill Sjøbakk
Anne Mostervik
Marianne Langedal
Stein Harry Angen
Torstein Rognes
Eirik Engan
Ove Sem
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Kort oppsummering av kommunenes plikter:
1. kommunene i vannområdet skal være representerte i vannregionutvalget (VRU), jf.
vannforskriften § 22.
2. kommunene skal samarbeide med VRU om gjennomføring av vannforskriften, jf. §§ 21 og 22.
3. kommunene skal samarbeide med andre kommuner i nedslagsfeltet om å løse oppgaver
etter vannforskriften, jf. § 23.
4. kommunene skal delta i planleggingen i vannregioner og vannområder når planleggingen
berører kommunens virkeområde eller kommunens egne planer eller vedtak, jf.
vannforskriften § 22, og plan- og bygningsloven §§ 3-2, og 8-3.
5. kommunene skal være med på å lage et planprogram for regional plan for vannforvaltning, jf.
§§ 22 og 28.
6. kommunene skal sørge for medvirkning og bidra til at innbyggere og næringsliv, lokale
organisasjoner og sektormyndigheter kan delta i arbeidet, jf. vannforskriften § 27, og plan- og
bygningsloven § 5-1.
7. kommunene skal bidra med å finne fram til menneskeskapte påvirkninger på
vannforekomstene i kommunen, jf. §§ 15 og 22.
8. kommunene skal bidra med å finne fram til de viktigste utfordringene i vannområdet. Dette
omfatter kartlegging av de største påvirkningene, hvilke vannforekomster som har dårlig
tilstand og hvilke prioriteringer som bør gjøres, jf. §§ 15, 22 og 28.
9. kommunene skal komme med forslag til tiltak der de har myndighet til å bedre
miljøtilstanden i vannforekomstene, jf. §22.
10. kommunene skal være med på å lage et tiltaksprogram for vannområdet og vannregionen, jf.
§ 25.
11. kommunene skal være med på å foreslå og fastsette miljømål etter vannforskriften for
vannforekomstene i kommunen, jf. §24.
12. kommunen skal være med på å lage en regional vannforvaltningsplan hvert 6. år, jf. § 26.
13. kommunen skal følge opp tiltak som inngår i tiltaksprogrammet (se pkt. 10 over), og treffe
vedtak etter relevant lovgiving der kommunen har myndighet. Tiltakene skal settes i gang
innen tre år etter planen er godkjent, jf. § 25. I kommunens saksbehandling skal det foretas
ytterligere vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om
tiltaksgjennomføring.
14. godkjente regionale vannforvaltningsplaner skal legges til grunn for all virksomhet og
planlegging i vannregionen med Gaula vannområde.
15. der kommunen er myndighet skal vurdering av ny aktivitet eller inngrep i en vannforekomst
skje slik at miljømålene oppfylles.
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Lenker:




Vannportalen:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag
Plandokumenter og godkjenninger (hele landet):
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2016---2021/
Om videre arbeid med oppfølging av planene:
http://www.vannportalen.no/nyheter/2017/jan-mars/om-det-videre-arbeidet-medvannforvaltningsplanerny-side/
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